Analiza stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Kluczewsko
za 2018 rok

Kluczewsko 26.04.2019

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9 tb ustawy z dnia 13 września 1996r ., o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) jednym z zadań Gminy jest
dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.

I. Zagadnienia ogólne
I.
Niniejszy dokument obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i został sporządzony zgodnie z zakresem
określonym brzmieniem art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).
Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzono na podstawie sprawozdań
złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i danych
związanych z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jeżowcu ,
rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz
innych danych mających wpływ na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Kluczewsko oraz jego koszty.
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko realizowane jest przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 31,
29-100 Włoszczowa, która została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.
Przeterminowane leki mieszkańcy mogą oddawać do pojemników znajdujących się we wszystkich
aptekach występujących na terenie gminy Kluczewsko.
Zużyte baterie mieszkańcy Gminy mogą oddać do pojemników znajdujących się w Urzędzie Gminy
w Kluczewsku oraz placówkach oświatowych znajdujących się na terenie gminy.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz
zużyte opony były dwukrotnie zbierane sprzed posesji.

II. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania.
W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Gmina Kluczewsko została zakwalifikowana do
Regionu 3.
Na terenie Gminy Kluczewsko nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Wszystkie odpady zmieszane, przekazywane są do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania
Odpadów Komunalnych, ul. Przedborska, 29-100 Włoszczowa.
W przypadku frakcji odpadów selektywnie odebranych w ramach zagospodarowania odpadów
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Włoszczowy zobowiązane
jest do ich przekazania do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Mieszkańcy, którzy posiadają przydomowe kompostowniki przetwarzają odpady biodegradowalne
na własnych posesjach, a wytworzony kompost wykorzystują na własne potrzeby.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy
zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub z innymi gminami regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych -o ile obowiązek budowy takich instalacji
wynika z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. W regionie 3 gospodarowania odpadami woj. świętokrzyskiego, do którego
należy gmina Kluczewsko, funkcjonują niezbędne regionalne instalacje do przetwarzania odpadów,
dlatego Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego nie nakłada na gminę
Kluczewsko budowy instalacji do przetwarzania odpadów.
W 2018 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.
Pojemniki i worki na odpady selektywnie zbierane (papier, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe, szkło) dostarczał mieszkańcom przedsiębiorca obsługujący gminę w ramach
ponoszonej przez właścicieli opłaty
3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych.
Na terenie gminy Kluczewsko stawka opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
nieruchomościach zamieszkałych zgodnie zobowiązującą uchwałą ustalona została od osoby
zamieszkałej na danej nieruchomość
. Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami w 2018r. wynosiły:
Opłata miesięczna od osoby:
- prowadzącej selektywną zbiórkę odpadów
3 zł .
- nie prowadzącego selektywnej zbiórki odpadów 7 zł.
W oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracje, w 2018roku (wg
stanu na 31.12.2018r.):
• z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 206 853,27 zł;
• zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5020,72 zł;
• nadpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 474,00 zł .
Zgodnie z art. 6rust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat
gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które
obejmują wydatki związane z:
−odbieraniem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów
komunalnych,
−tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
−obsługą administracyjną tego systemu,
−edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
- wyposażenie nieruchomości w kontenery na odpady i worki do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych

4. Liczba mieszkańców.
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018r.- 5266,
b) systemem objęto: 4347 osoby tj. 1325 gospodarstw domowych
Różnica pomiędzy liczbą osób zadeklarowanych a zameldowanych na terenie Gminy Kluczewsko
wynika z faktu, iż osoby te mieszkają na terenie innych gmin bądź przebywają za granicami kraju,
młodzież ucząca się przebywa w akademikach i internatach, co zostało wyjaśnione w składanych
przez właścicieli nieruchomości oświadczeniach.
5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w
imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.
Na terenie Gminy Kluczewsko w 2018r. nie stwierdzono przypadków, w których właściciele
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy nie posiadaliby umowy korzystania z usług wykonywanych przez
gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych.
W związku z powyższym w 2018 r. nie było prowadzone żadne postępowanie zmierzające do
ustalenia obowiązku uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych.
6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Kluczewsko w 2018r.
Masa wytwarzanych odpadów zależy od czynników ekonomicznych i społecznych, np.:
zamożności, standardu życia ludzi, a także od rodzaju obszaru, na którym są wytwarzane (miasta
lub tereny wiejskie), gęstości zaludnienia, typu zabudowy. Mieszkańcy Gminy Kluczewsko
zagospodarowali część odpadów komunalnych we własnym zakresie np., papier, tekturę i drewno,
w tym opakowania z drewna jako opał, odpady kuchenne ulegające biodegradacji w przydomowych
kompostownikach . W związku z powyższym gmina nie dysponuje danymi dotyczącymi ilości
wytwarzanych odpadów tylko odebranych, których masa wynosi: 314,474 Mg.
7. Ilość:
− zmieszanych odpadów komunalnych- 239,310 Mg
− odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy- 0,00 Mg
− powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i
pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania- 0,00 Mg
I. INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH5)
Kod odpadów6)
Rodzaj odpadów6)
Masa odebranych odpadów komunalnych7) [Mg]
Zmieszane odpady
15 01 06
27,340
opakowaniowe
15 01 07
Opakowania ze szkła
28,540
Nie segregowane (zmieszane)
20 03 01
239,310
odpady komunalne
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
14,990
Leki inne niż wymienione w 20
20 01 32
0,005
01 31
20 01 23*
Urządzenia zawierające freony
0,460
Baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami w 16
06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
20 01 33*
0,010
oraz nie sortowane baterie i
akumulatory zawierające te
baterie
Zużyte urządzenia elektryczne i
20 01 35*
0,545
elektroniczne inne niż

wymienione w 20 01 21 i 20 01
23 zawierające niebezpieczne
składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01
23 i 20 01 35
Odpady ulegające biodegradacji

20 01 36
20 02 01
SUMA

0,494
2,780
314,474

Poziom recyklingu ,przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 27,04% (wg. rozporządzenia nie mniej
niż 30%) .Wymagany poziom nie został osiągnięty.
8.Podsumowanie
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kluczewsko za
2018 rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma również dostarczyć informacji
o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi, ale przede wszystkim dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia
najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Priorytetowym zadaniem dla Gminy Kluczewsko na kolejne lata jest dalsze uświadamianie
mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego segregowania odpadów komunalnych w
celu osiągania poziomów odzysku i recyklingu odpadów.
Sporządziła: Maciejewska Justyna

